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Resumo

É frequente o questionamento realizado pelos profissionais do Serviço Social sobre 
como atuar criticamente e de modo transformador diante de um meio profissional onde 
predominam as forças conservadoras, burocratizadas e alienadoras, ou mesmo como 
compreender  essa  realidade  tão  complexa  associando  dialeticamente  teoria  e  a 
prática.  Não há  como atuar  criticamente  e  de modo transformador  sem o uso de 
categorias,  que  não  apenas  lógicas,  são  categorias  ontológicas.  Nesse  sentido,  o 
presente artigo  centrará a  reflexão na categoria  mediação  como uma possiblidade 
crítica do desvendamento do profundo jogo de forças sociais presentes no cotidiano 
profissional do Assistente Social e como possibilidade de imprimir um direcionamento 
à sua prática profissional.
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INTRODUÇÃO

O Serviço  Social brasileiro,  uma profissão sócio-histórica,  atua na realidade 
humano social, tendo por objeto de intervenção profissional as expressões da questão 
social. É frequente o questionamento realizado pelos profissionais sobre como atuar 
criticamente  e  de  modo  transformador  diante  de  um  meio  profissional  onde 
predominam as forças conservadoras, burocratizadas e alienadoras ou mesmo como 
compreender  essa  realidade  tão  complexa  associando  dialeticamente  teoria  e  a 
prática.  Considerando  que  não  devemos  enfrentar  questões  políticas,  históricas 
apenas com a vontade própria senão corremos um enorme risco de fazer uma leitura 
determinista ou messiânica de realidade,  perdendo de vista os determinantes mais 
amplos, trazendo-nos mais angustias do que realizações torna-se importante que o 
Serviço Social como profissão interventiva que atua na realidade humano social se 
comprometa  em  realizar  o  desvendamento  crítico  das  múltiplas  determinações 
presentes  na  realidade,  quais  sejam:  sociais,  políticas,  econômicas,  históricas  e 
culturais. Com base em Heller (2008, p.24 e 29) “o movimento é a continuidade de 
toda a heterogênea estrutura social e a continuidade de valores chama-se história”, 
história “[...] é a substância da sociedade. Mas a sociedade é sempre um complexo 
determinado, com um método de produção determinado, apresentando ainda classes, 
camadas, formas mentais e alternativas igualmente determinadas”. 

Martinelli  (2009,  p.2)  ressalta  a  necessidade  de  o  profissional  realizar  a 
interpretação da realidade a partir das relações estrutura, conjuntura e cotidiano, pois,
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[...]  instituem-se  como  formas  de  acesso  às  múltiplas 

determinações  da  realidade,  pela  mediação  dos  contextos, 

acontecimentos, atores, forças sociais em presença, os quais 

podem ser  alcançados  pela  análise  de  conjuntura  como um 

recurso  metodológico  para  apreender  dialeticamente  o 

movimento do real e penetrar em suas tramas constitutivas.

Portanto,  diante  desse  profundo  jogo  de  forças  sociais  é  dever  ético  do 
profissional entender e interpretar criticamente a realidade na qual atua, sem perder de 
vista que se trata de um processo dinâmico que nada tem de estático ou linear, dessa 
forma  poderemos  alcançar  uma  prática  profissional  transformadora  e  direcionada 
socialmente.  Não  há  como  desvendar  a  realizar  sem  compreender  a  categoria 
mediação.  Tomemos as palavras de Oliveira (1988, p.79) que diz que para analisar 
uma  realidade  concreta  faz-se  importante  lançar  certos  instrumentos.  Esses 
instrumentos podem ser representados por categorias. “As categorias são conceitos 
básicos que pretendem refletir os aspectos gerais e essenciais do real, suas conexões 
e  relações”,  através  das  categorias  dialéticas  o  profissional  imprime  um 
direcionamento a sua prática profissional, que poderá ser crítica ou alienada.

As categorias estão relacionadas com o contexto de relações 

sociais,  que  por  sua  vez,  são  relações  antagônicas, 

contraditórias. Portanto, não são um fim em si mesmas, mas 

devem corresponder às condições concretas de cada tempo e 

lugar. [...]. São constituidas a partir de um contexto de relações 

sociais que por sua vez são relações contraditórias, ou seja, as 

categorias estão historicamente relacionadas com o movimento 

da sociedade e a todo seu contexto social, político, econômico, 

ideológico. (OLIVEIRA, 1988, p. 80)

Para Marx (1982, p.  18) “as categorias exprimem formas de modos de ser, 
determinações de existência”. Portanto, se as categorias são constituídas a partir do 
seu  contexto,  significa  que  elas  não  são  estáticas  ou  isoladas  do  movimento  da 
sociedade,  pelo  contrário,  são dialéticas  e dinâmicas,  pois  se  realizam a partir  do 
movimento, permitindo assim, a compreensão dos fenômenos concretos. 
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[...]  as categorias não são meramente constructos do sujeito, 

estruturas lógicas ou hipóteses intelectivas, mas configuram-se 

como estruturas que a razão extrai do real,  são reproduções 

mentais  que  a  razão  capta  do  que  realmente  existe,  são 

elementos estruturais de complexos relativamente totais, reais, 

dinâmicos,  cujas  inter-relações  dinâmicas  dão  lugar  a 

complexos cada vez mais abrangentes (LUKÁCS, 1979, p. 18). 

Neste sentido, a reflexão que se propõe neste artigo diz respeito à categoria 
mediação.  Não  apenas  como  capacidade  de  compreender  o  real,  mas  de  modo 
particular  como  capacidade  de  transformá-lo,  revelando  as  infindáveis  relações 
presentes  no  movimento  contraditório  da  história.  As  mediações  conforme  nos 
apresenta Martinelli  (1993) são categorias instrumentais  pelas quais  se processa a 
operacionalização  da  ação  profissional,  é  uma  forma  de  objetivar  a  prática.  As 
mediações  são  expressas  pelo  conjunto  de  instrumentos,  recursos,  técnicas  e 
estratégias que o profissional toma conhecimento para poder penetrar nas tramas da 
realidade como possibilidade de transformá-la. 

Sobre a categoria mediação

A mediação é uma das categorias centrais da dialética, inscrita no contexto da 
ontologia do ser social e que possui uma dupla dimensão:  ontológica - que pertence 
ao  real,  está  presente  em  qualquer  realidade  independente  do  conhecimento  do 
sujeito e reflexiva - elaborada pela razão, para ultrapassar o plano da imediaticidade 
(aparência)  em busca da essência,  necessita  construir  intelectualmente  mediações 
para reconstruir  o próprio movimento do objeto. Ou seja, a “[...] sua construção se 
consolida  tanto  por  operações  intelectuais,  como  valorativas  apoiadas  no 
conhecimento  crítico  do  real,  possibilidade  fundamentalmente  pela  intervenção  da 
consciência”. (Martinelli, 1993, p. 137). 

Entender  essa  categoria  pressupõe  a  compreensão  dos determinantes 
fundamentais da ontologia do ser social. De acordo com Pontes (2000), a mediação é 
constitutiva da ontologia do ser social por que seus enunciados sempre se colocam 
diante de certo tipo de um ser e se apoiam no próprio movimento das categorias da 
realidade  e,  não  em  conceitos  ideais  lógicos,  ou  seja,  a  mediação  é  própria  da 
ontologia  do ser social,  ela  está presente na sociabilidade do ser  social.  Portanto, 
sustenta-se na perspectiva da relação homem (ser  social)  e  natureza (ser  natural) 
(primado  econômico  do  ser  social),  ou  seja,  o  trabalho  assume  o  primado  de 
condicionador da existência humana. É um processo no qual se propõe reconstruir, 
histórica e ontologicamente a forma de existência do ser social e, portanto retoma o 
cerne  do  processo  constitutivo  do  ser  social,  a  produção  e  reprodução  da  vida 
humana. Assim, o conhecimento do ser social só se torna possível impulsionado pelo 
trabalho. 

O trabalho – que forma valores-de-uso, enquanto trabalho útil é 

condição de existência do homem independente de todas as 

3



formas  de  existência.  [...]  O  Trabalho  é  uma  necessidade 

natural eterna que tem a função de mediatizar o intercâmbio 

orgânico entre o homem e a natureza (PONTES, 1989, p.8).

A partir do trabalho o ser social se explicita produzindo formas sociais cada vez 
mais puras, através da superação do ser natural, embora sempre o supondo e dele 
partindo, afinal, para que o trabalho seja transformado é necessário o domínio sobre a 
natureza, das propriedades das coisas. “Ser natural – suas categorias – são a base 
para o ser  social”.  O ser  social  é  quem condiciona  o  ser  natural  (tomemos como 
exemplo o trabalho humano na idade média era regulado pela luz do sol, mas com o 
controle humano da energia elétrica a determinação da luz do sol sobre o trabalho 
ficou subsumida). “Esse processo se consubstancia através da práxis social – onde se 
opera a passagem do ser-em-si para o ser-para-si mediatizada pela superação do ser 
natural”. (PONTES, 1989, p. 8). 

O movimento que a realidade faz (história) é distinto do movimento que a razão 
realiza para capturá-lo, tendo em vista que o ser social que determina sua consciência 
(prioridade  ontológica  do  ser  sobre  a  consciência).  Por  isso,  a  necessidade  de 
apreender a realidade em sua totalidade, contudo a totalidade não deve ser entendida 
como a soma das partes, mas como um grande complexo constituído de complexos 
menores. A  totalidade concreta como categoria central da teoria de Marx é extraída 
pela razão teórica da estrutura do real e não posta como modelo abstrato. A totalidade 
é constituída de um todo concreto, dinâmico (processual, atravessado pela negação), 
diferenciado (relações, parte-todo hierarquizado), estruturado (unidade de contrários) e 
histórico (processo genético histórico-constitutivo). (ibidem). Contudo, o concreto não 
está dado na imediaticidade do real,  nem no plano fenomênico,  da facticidade,  da 
positividade. Para Marx (1982, p. 14): 

O  Concreto  é  concreto  porque  é  síntese  de  muitas 

determinações, isto é unidade do diverso, por isso o concreto 

aparece no pensamento como o processo de síntese,  como 

resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto 

de partida também da intuição e da representação. 

Significa  que  o  processo  de  conhecimento  do  concreto  é  um processo  de 
síntese que a razão teórica reproduz no plano do pensamento, que se interpõe entre o 
abstrato (imediato) ao concreto (mediato). Teremos então, um complexo de problemas 
que  permeia  a  relação  dialética  entre  o  processo  do  conhecimento  e  a  própria 
realidade. “A profunda e lúcida compreensão desta complexa relação é a chave de 
captura da totalidade concreta, sem os riscos das armadilhas idealistas” (PONTES, 
1989, p.12). 

Desde o indivíduo que parece a menor unidade da totalidade social, pode-se 
dizer que ele mesmo é um complexo, portador de variações infinitas e, portanto, de 
grande complexidade. O método dialético continua sendo a forma mais adequada de 
investigar o real, visto que partimos do pressuposto de que o método de conhecimento 
da  realidade  deve  emergir  do  próprio  movimento  do  real  mediante  aproximações 
sucessivas do real  ao movimento do objeto.  “Este movimento busca apreender  na 
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unidade  da  diversidade  contraditória  das  determinações  do  ser,  a  legalidade3 

imanente,  a  qual  se  processa  na  dialética  da  singularidade  –  mediatizada  pela 
particularidade – universalidade e vice-versa” (PONTES, 1989, p. 13). 

O processo de alcance da essência ocorre mediatizada pela aparência, pelo 
fenômeno, porém, devemos visualizar os fenômenos sociais como complexos sociais 
ao invés de fatos isolados, pois esses complexos que são estruturas sócio históricas, 
vivas e reais, que compõem o ser social, encontram-se em permanente movimento, já 
que  a  realidade  é  necessariamente  tensa  e  contraditória,  pois  como  é  sabido  a 
contradição é elemento motriz da história. Sendo assim, é perceptível que existe uma 
tensão entre as forças que lutam pela manutenção da ordem e as forças que buscam 
desestruturá-las,  relação  que  explica  os  processos  históricos  de  mudança  e 
transformação da sociedade, criando a legalidade social que é consequência inevitável 
do fato de que nos encontramos diante de complexos reais que interagem de modo 
complexo. (PONTES, 2000)

Para  apreender  a  legalidade  social  devemos  recuperar  as  mediações  que 
estruturam o ser social nesse movimento do real. Para tanto, a forma metodológica 
mais fecunda no plano do pensamento dialético é aquela que se expressa na tríade 
categorial  singularidade-universal  e  particular.  A dialética  do  universal,  particular  e 
singular  se manifesta na realidade e pode ser reproduzida pela razão.  A partir  do 
pensamento vamos do singular ao universal através do particular. 

Partimos  do  entendimento  de  que  o  ser  social  (compreendido  como  uma 
totalidade)  e  seus complexos  dinâmicos  estão submetidos  a  uma dada  legalidade 
social,  a  qual  mesmo  tendo  um  caráter  de  universalidade  para  o  ser  social,  se 
expressa  em  cada  complexo  de  modo  particular.  Na  esfera  da  universalidade  se 
encontram as grandes determinações e leis tendenciais de um dado complexo social. 
Leis e determinações que na esfera da singularidade ficam ocultas pela dinâmica dos 
fatos  (imediaticidade).  As  mediações  permitem a  apreensão  do movimento  do ser 
social  na  sua  historicidade  e  legalidade  imanentes,  ocultas  nos  sujeitos:  tanto  a 
gênese histórica, quanto sua  estrutura social se encontra submersas na facticidade. 
(PONTES, 2000)

É na dialética entre o universal  e o singular  que se encontra a chave para 
desvendar o conhecimento do modo de ser do ser social. Lukács chama essa dialética 
de  particularidade-  caracteriza-se  como  um campo  de  mediações.  Ou  seja,  esse 
campo de mediações nos permite realizar aproximações sucessivas ao real e, assim, 
negar  a  facticidade/imediaticidade  que  permeia  a  singularidade  do  ser  social, 
desvelando  as  forças  e  processos  que  determinam  a  gênese  e  o  modo  de  ser 
(funcionamento)  dos  complexos  e  fenômenos  que  existem  em  uma  determinada 
sociedade. “O particular é a expressão lógica das categorias de mediação entre os 
homens singulares e a sociedade” (LUKÁCS,  1978, 93).  Ou seja,  a particularidade 
opera no âmbito do ser social entre a vida singular de cada homem e sua vivência 
genérica. 

A aproximação dialética no conhecimento da singularidade não 

pode ocorrer separadamente das suas múltiplas relações com 

a particularidade e com a universalidade.  [...]  O  particular e o 

universal já  estão  em-si,  contidos  no  dado  imediato  e  a 

realidade e  a  essência  deste  só  pode  ser  exatamente 

3A legalidade social é responsável pelas relações moventes que se operam no interior de cada complexo  
relativamente total e das articulações dinâmicas e contraditórias entre as estruturas sócio históricas. 
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compreendida  quando  estas  mediações  ocultas  na 

imediaticidade  são  postas  à  luz.  [...]  a  particularidade  é  um 

inteiro  campo  de  mediações.  São  as  mediações  que 

asseguram  o  movimento,  a  processualidade  na  relação 

“complexo-dinâmica  entre  complexos  -  [...]  dinamicos”  na 

totalidade  concreta:  [...],  portanto,  na  estrutura  da  própria 

realidade  -  concebida  como  totalidade  concreta  está  a 

categoria  mediação  (categoria  ontontlógica  e  reflexiva)  [...]. 

(destaque nosso) (PONTES, 1989, p. 22-24). 

Portanto, a partir da categoria mediação, por meio da razão teórica do movimento 
inerente  ao  real,  possibilitará  conhecer  a  realidade  e  dissolver  a  aparência 
fenomênica,  própria  da  facticidade  (imediaticidade).  Partindo  dos  fatos  empíricos, 
provocando passagens e conexões, deslocando-se do abstrato e buscando o máximo 
de mediações apreendendo a processualidade e os nexos lógicos que articulam os 
fatos, alcançando assim, a síntese de múltiplas determinações. 

Serviço Social e a categoria mediação4

O Serviço Social, profissão que intervêm sobre a realidade, cuja direção é fazer 
enfrentamentos críticos da realidade, necessita de uma sólida base de conhecimentos 
e de uma direção política consistente para desvendar as forças sociais em presença. 
Ressalta  Martinelli  (2006,  p.15)  que  o  momento  histórico  que  estamos  vivendo 
convoca aos profissionais a coragem de transformar o nosso conhecimento silencioso 
em conhecimento partilhado. “É preciso deixar claro o que nós sabemos, assumir que 
sabemos,  pois  o  saber  que  o  Serviço  Social  domina  vem  de  todos  os  seus 
conhecimentos  teórico-metodológicos,  mas  vem  também  do  conhecimento  da 
realidade onde atuamos”.  É aí  que se institui  uma particularidade da profissão,  no 
sentido de entender a forma de existência das expressões da questão social a partir 
da  tríade  singularidade,  universalidade  e  particularidade,  entendendo  o  espaço  de 
intervenção como um campo de mediações que se estrutura sobre determinações 
histórico-sociais constitutivas dos complexos sociais. Relembrando que esta profissão 
é de natureza interventiva, com forte significado social,  cujo compromisso é com a 
construção de uma sociedade humana, digna e justa. 

Pontes (1989, p.24) faz a seguinte indagação: “Na particularidade da intervenção 
profissional  do  Serviço  Social  como  operar  neste  complexo  campo  de  mediações 
garantindo o domínio do seu nexo reflexivo e ontológico para a construção de uma 
práxis  transformadora?”.  Este  questionamento  não carece de uma resposta  exata, 
mas necessita  de reflexões e tomadas de consciência  por  parte dos profissionais. 

4Pontes (1989) ressalta o cuidado que precisamos ter durante a mediação da ação profissional,  pois 
podemos  construir  um  discurso  com  base  na  totalidade  concreta,  mas  realizamos  uma  análise 
unidimensional e mecânica, ou seja, ao penetrarmos as determinações que são imanentes ao movimento 
contraditório  do  ser  social  não  superamos/ultrapassamos  a  imediaticidade  do  fenômeno.  Por  isso,  a 
importância de compreender a categoria mediação no âmbito do movimento imanente e contraditório da 
totalidade concreta.  
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Afinal, todas as ações profissionais sejam elas as mais simples ou as mais complexas 
possuem direção social  entrelaçada por uma valoração ética específica.  “Mediação 
não  é  uma  questão  de  opção,  ela  está  intrínseca  ao  movimento  da  realidade” 
(OLIVEIRA, 1988, p. 81). 

Acrescenta Oliveira (1988, p. 82-83):

Se  o  profissional  imprimir  uma  direção  alienante  tende  a 

mistificar  e  homogeneizar  as  relações  caracterizando-as  de 

forma  fetichizada  e  aparente,  ou  seja,  sua  ação profissional 

desapropria o real crítico da prática. [...] Dessa forma, tende a 

ocultar  as diferentes formas de poder  levadas a efeito  pelas 

relações sociais de dominação. Portanto, a mediação enquanto 

instância  possibilitadora  de  passagem,  efetiva  a  relação 

contraditória entre um processo de afloração de consciência e 

manutenção de alienação, quanto uma forma de reprodução e 

transformação  da  ideologia  dominante.  [...]  O  profissional 

necessita  desnudar  as  relação  alienantes  e  fetichizadas, 

romper com a alienação da prática. (destaque nosso)

Principalmente,  em  se  tratando  de  uma  sociedade  globalizada,  cujo  contexto 
político de neoliberalismo acentua os ardis do capital, como já dizia Marx no Manifesto 
Comunista “Tudo o que era sólido se desmancha no ar, tudo o que era sagrado é 
profanado,  e  as  pessoas  são  finalmente  forçadas  a  encarar  com  serenidade  sua 
posição social  e suas relações recíprocas” (2006, p. 40). Sendo assim, a demanda 
institucional  que  chega  ao  assistente  social  está  despida  de  mediações,  ou  seja, 
aparece no plano da singularidade na forma de fatos/problemas isolados,  de tipos: 
individuais, familiares, grupais e/ou comunitários. Em outras palavras:

A  demanda institucional  aparece  ao  intelecto  do  profissional 

despida  de  mediações,  parametrada  por  objetivos 

técnoperativos, metas e uma dada forma de inserção espacial 

(bairro,  município  etc);  programática  (divisão  por  projetos, 

programas ou áreas de ação) ou populacional (criança, idoso, 

migrante etc). Numa palavra, a demanda institucional aparece 

na  imediaticidade  como  um  fim  em  si  mesma,  despida  de 
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mediações  que  lhe  deem  um  sentido  mais  totalizante. 

(PONTES, 2000, p.45.)

As demandas são aparências que precisam ser dissolvidas para que surjam as 
mediações  ontológicas.  Para  ultrapassar  a  facticidade  da  demanda  posta  ao 
profissional se faz necessário compreendê-la, controlá-la,  para isso é indispensável 
fazer aproximações com o plano das determinações universais da realidade, ou seja, à 
legalidade  social.   Apreender  que  as  grandes  determinações  sociais  tais  como: 
relações sociais de produção, relação capital-trabalho, leis de mercado, relação entre 
Estado e sociedade,  lei  da mais-valia,  entre outras,  devem ser particularizadas.  E, 
assim, apreender que as grandes leis e/ou categorias históricas do ser social podem 
estar  interferindo  nesse  ou  naquele  problema/fenômeno  que  o  profissional  está 
enfrentando.  Tais  leis  tendenciais  serão  capturadas  pela  razão  na  esfera  da 
universalidade como que tomassem vida, se objetivassem e se tornassem presentes 
na realidade da vida singular das relações cotidianas, serão processadas no nível do 
concreto  pensado,  desingularizando-as  e  tornando  aquilo  que  era  universal  em 
particular, sem perder seu caráter de universalidade nem tampouco sua dimensão de 
singularidade. (idem)

Assim, o conjunto de mediações, antes dissolvidas e ocultas na facticidade que 
ganham significados  e objetividade.  Portanto aquele  conjunto  de complexos que a 
razão extrai do real através de aproximações sucessivas, possibilita uma visão mais 
ampla  e  profunda  da  realidade  social,  a  partir  da  qual  e  na  qual  se  inscreve  a 
intervenção  profissional.  O  objeto  da  intervenção  profissional  a  partir  dessa 
intervenção será um complexo relativamente total e rico em determinações histórico-
sociais particularizadas, permitindo ao profissional vislumbrar novos horizontes para a 
ação profissional  que,  logicamente  não se esgota na reconstrução do objeto,  mas 
certamente  encontra  sua  definição  teleológica  fundamental  nesse  procedimento 
lógico-ontológico.  Momento  em que  ocorre  uma aproximação  mais  intensa  com a 
questão da instrumentalidade, posto que a intervenção requer outros elementos tais 
como: instrumentos, técnicas e estratégias.(ibidem)

Retomo aqui os princípios fundamentais dentro da perspectiva materialista para a 
construção de mediações, explicitados por Martinelli (1993, p. 138-140).

 Princípio do reconhecimento do ser social. O homem é um ser contraditório e 
complexo,  é  parte  de  uma  totalidade  social.  Ele  nunca  é  produto,  e  sim 
processo, nunca é dado, mas um dar-se é essencialmente um ser histórico. 
Conhecê-lo, portanto, implica em conhecer suas histórias, sua vida material. A 
forma como o homem produz sua vida material expressa sua inserção na rede 
de relações sociais, bem como o nível de sua consciência social. 

 Princípio da atividade, diz respeito à prática social do homem, pois retrata seu 
mundo interior, expressa a unidade de sua consciência. O profissional precisa 
estar atento para a atividade vital do homem, como princípio explicativo da sua 
própria vivência. 

 Princípio da sistematização.  O fenômeno deve ser encarado como um dado 
real,  existente  e  concreto,  devendo  ser  revelado  em  sua  condicionalidade 
material. É preciso definir com clareza a natureza do fenômeno, a sua relação 
com os outros fenômenos da vida social e as bases do seu surgimento. 

 Princípio  da  totalidade.  Visto  que  todo  fenômeno  é  multidimensional  e  se 
estrutura em uma realidade  complexa é  preciso conhecer  essa realidade  e 
apreendê-la  em  sua  concretude  e  em  seu  movimento.  Faz-se  essencial 
penetrar neste complexo que expressa a realidade para apreendê-la enquanto 
totalidade composta por determinantes políticos, sociais, econômicos, culturais 
e históricos. 
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Os princípios acima destacados são dirigidos tanto à pessoa quanto ao fenômeno, 
buscando compreendê-los em seu movimento, em sua inserção no real. Com relação 
à  pessoa  as  principais  mediações  se  situam  na  perspectiva  de  conhecer  a  sua 
existência real e concreta através dos dados sobre a sua existência, condição de vida 
e atividade prática; a sua consciência – participação, socialização e cultura; a sua vida 
social – reciprocidade, solidariedade e cooperação. As mediações que se referem ao 
conhecimento  do  fenômeno  são:  condicionalidade  material  de  seu  surgimento  e 
existência; de seus traços específicos e peculiaridades; de sua posição no contexto 
dos fenômenos sociais; dos impactos individuais e sociais que provoca. (MARTINELLI, 
1993). 

Portanto,  salienta-se  o  quão  importante  é  pensar  e  identificar  o  campo  de 
mediações presentes nas demandas do Serviço Social,  bem como, romper com as 
análises unilaterais que levam a vieses fatalistas, messiânicos ou voluntaristas. Afinal, 
nenhum  ato  do  cotidiano  profissional  se  apresenta  diante  do  profissional  como 
portador de mediações,  mas inteiramente despido,  caberá ao Assistente Social  ser 
crítico e propositivo no desvendamento do jogo de forças conjunturais presentes no 
dia-a-dia da prática profissional.  
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